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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. 

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, pada Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS. Adapun pembahasan Skripsi ini mengenai 

“Independensi dan Skeptisme Profesional Terhadap Ketepatan Pemberian Opini 

Survey pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung ”. 

 Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak  mendapat bantuan, arahan, 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang semuanya ini mempunyai arti 

yang sangat besar dan bermanfaat dalam proses penyusunannya, untuk itu ucapan 

terima kasih yang setulusnya penulis haturkan kepada : 

1. Bapaku Bapak Agus Irianto Anwar  dan Ibuku tercinta Etty A Mirawati 

serta Suamiku Eko Permadi, Anakku tercinta Keyla Ramadhani Putri 

Permadi lalu Adeku, M Rasyid Anwar yang selalu menjadi inspirasi 

penulis, memberi restu, atas daya dan upaya serta do’anya sehingga 

penulis dapat mencapai cita-cita yang penulis inginkan.  

2. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., M.T. selaku ketua STIE EKUITAS. 
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3. Dr. rer. nat. Marta Fani Cahyanto, SE., M.Sc., CSRS. Selaku Wakil Ketua 

I STIE EKUITAS 

4. Dr. Sudi Rahayu, SE., M.M. selaku Wakil Ketua II STIE Ekuitas. 

5. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., M.M. selaku Wakil Ketua III STIE 

Ekuitas. 

6. Dr. Hanifah, SE., M.Si, Ak.,CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi  

7. Minda Indrani, SE., M.Ak selaku Sekretaris  Prodi S1 Akuntansi. 

8. Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM.,Ak selaku pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan arahannya selama menyelesaikan skripsi ini. 

9. Rr. Yoppy Palupi P., SE., M.Ak selaku wali dosen yang telah menjadi 

orang tua terbaik dan bijaksana di kampus bagi penulis. 

10. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya selama penulis menuntut 

ilmu di STIE EKUITAS. 

11. Seluruh staf dan karyawan STIE EKUITAS  yang telah memberikan 

bantuan dan kelancaran sehingga penulis dapat melaksanakan seluruh 

kegiatan yang diadakan di STIE EKUITAS. 

12. Teman-teman seperjuangan selama penyusunan skripsi yaitu Ayu, Heri, 

Dani, Tita, Bahrun dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu yang selalu memberikan bantuan dan dorongan 

semangat. 

13. Sahabat yang selalu memberi keceriaan selama penyusunan skripsi yaitu 

Tita, Ayu, Baren, Dani, Heri, Bahrun dan Putri.  

14. Teman-teman Mahasiswa STIE EKUITAS terutama Kelas 3 S1 Akuntansi 

angkatan 2009 dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan, 
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terima kasih atas bantuan dan doa restu yang berhubungan dengan 

Penyusunan Skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari bebagai 

pihak, guna perbaikan di masa yang akan datang. 

  Oleh karena itu, dengan mengharapkan ridha Allah SWT segala kebaikan 

bantuan, do’a dan motivasi yang diberikan kepada penulis, semoga semua yang 

diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga karya 

tulis ilmiah atau Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. 

 

 

       Bandung, 14 Juli 2014 

         Penulis     

  

        Firda Pranata Putri Anwar 


